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ternatu, w którym młodzież ze wschodu 
może mieszkać.
– śp. Lecha Kaczyńskiego, który jako Pre-
zydent M. St. Warszawy wsparł grantem 
wyposażenie nowo tworzonego internatu 
dla uczniów ze wschodu. 
– Małżonkę Prezydenta RP Agatę Korn-
hauser-Dudę, dzięki której uczniowie prze-
żyli niezwykły rok szkolny, w którym Pani 
Prezydentowa uczyła języka niemieckiego 
w naszym Liceum. Pani Prezydentowa 
objęła również Patronatem Honorowym 
uroczystość 25-lecia działalności Liceum 
oraz 15-lecia misji szkoły na rzecz Po-
laków ze Wschodu powracających do 
Ojczyzny. 

Szkołę tworzy ponad około 200-osobo-
wa społeczność nauczycieli oraz uczniów, 
którzy mają polskie korzenie i pochodzą 
z wielu dawnych republik ZSRR. Ich przod-
kowie znaleźli się poza granicami Polski 
bez własnej woli, na skutek wywózek na 
Wschód lub w wyniku zmiany granic Polski.

Szczególny nacisk kładziemy na wy-
soki poziom nauczania, by uczniowie 
bez trudu zdali polską maturę i dostali 
się na studia w Polsce. Równie ważne 
jest odbudowanie ich więzi z Ojczyzną, 
dlatego obok intensywnej nauki języka 
polskiego, młodzież zgłębia wiedzę z za-
kresu historii i kultury Polski.

Działalność szkoły i praca wychowaw-
cza opiera się na wartościach chrześcijań-
skich i patriotycznych. Szczególnie ważnym 
źródłem inspiracji w pracy wychowawczej 
jest nauczanie św. Jana Pawła II. 

Do przyjaciół szkoły mamy zaszczyt zaliczać:
– śp. Marię Kaczyńską, która przyczy-
niła się do powstania przy Liceum in-

Liceum Ogólnokształcące  
Niepubliczne Kolegium Św. Stanisława Kostki 
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Niepublicznego Kolegium św. Stanisława 
Kostki (Liceum Polonijne) w Warszawie 
z różnych krajów ze wschodu: z Białorusi, 
Ukrainy i Mołdawii, Kazachstanu, Uzbeki-
stanu, Rosji, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu. 
Ich bardzo dobre wyniki w nauce w kraju 
pochodzenia, wzorowe zachowanie i zaan-
gażowanie na rzecz polskiego środowiska 
potwierdzili dyrektorzy szkół, księża pro-
boszczowie, prezesi polskich organizacji 
w ich krajach.

W szkole zdobywają solidne funda-
menty wiedzy, która ułatwi im studia na 
wymarzonych kierunkach. Internat zapew-
nia stałą opiekę i rodzinną atmosferę, by 
zmniejszyć tęsknotę za rodziną. Nauka 
w Liceum i pobyt w Internacie to pierwszy, 
bardzo ważny etap adaptacji do życia 
w kraju przodków.

Naszych uczniów uczymy, by byli wy-
trwali w  swoich dążeniach tak, jak Patron 
ich szkoły. 

Nauczyciele
Nauczyciele pracujący w LON Kolegium 

św. Stanisława Kostki tworzą doświad-
czoną kadrę, która od lat specjalizuje się 
w nauczaniu uczniów polskiego pocho-
dzenia ze wschodu, repatriantów, osób 
powracających do Ojczyzny. 

Potrafią nie tylko przekazać wiedzę, ale 
też dbają o serdeczną atmosferę w szkole, 
wzajemne zaufanie miedzy nauczycielami 
i uczniami oraz zrozumienie. 

Uczniowie
Uczniowie polskiego pochodzenia przy-

jechali do Liceum Ogólnokształcącego 

– Ks. Prałata Józefa Maja, kapelana Od-
działu Warszawskiego Katolickiego Sto-
warzyszenia Wychowawców, które założyło 
Liceum, Internat i Szkołę Podstawową.

Znajdziesz nas w Warszawie lub na 
stronie www.liceumpolonijne.edu.pl 
i na Facebooku!

często pozostawał w kościele lub kaplicy na 
adorację. Odznaczał się też szczególnym 
nabożeństwem do Matki Bożej. Stanisław, 
mając zamiar wstąpić do zakonu Jezuitów, 
usiłował prowadzić życie na wzór zakonny, 
co było powodem przykrości, jakie miał ze 
strony starszego brata Pawła.

W czasie pobytu w Wiedniu, Stanisław 
ciężko zachorował, a swój powrót do zdrowia 
zawdzięczał cudownej interwencji Matki Bo-
żej. Otrzymał wtedy polecenie wstąpienia do 

Towarzystwa Jezusowego. 
Kiedy Stanisław przekonał 
się, że w Wiedniu nie może 
być przyjęty do zakonu, 
zdecydował się na czyn, 
wydawałoby się, szaleńczy. 
Ubrany w ubogie szaty, by 
nie zwracać na siebie uwagi, 
postanowił uciec. Rodzina  
zorganizowała pościg, Stani-
sława jednak nie rozpoznano, 
gdyż był przebrany w ubra-
nie żebracze.

Stanisław wbrew woli ro-
dziców wstąpił do nowicjatu. 

Misja szkoły
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patroNem szkoły jest św. staNisław kostka
Stanisław od najwcześniejszych lat życia 

wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego 
domu, o której tak pisze jego brat Paweł: 
„Rodzice postępowali z nami surowo i przy-
zwyczajali do modlitwy i uczciwości. Wszy-
scy nas upominali i brali udział w naszym 
wychowaniu, wszystkich czciliśmy, przez 
wszystkich byliśmy kochani”.

W wieku 14 lat wyjechał z domu rodzin-
nego do Wiednia, gdzie pobierał naukę. 
Początkowo sprawiała Sta-
nisławowi trudności. W dru-
gim jednak roku należał do 
najlepszych uczniów, pod 
koniec zaś trzeciego roku 
prześcignął nawet najlep-
szych. Zawdzięczał to nie 
tylko nieprzeciętnym zdol-
nościom, ale bardziej jesz-
cze pracowitości, pilności 
i sumienności.

Wśród kolegów wyróżniał 
się pobożnością, skromno-
ścią i umiarkowaniem. 
Gorliwie służył do Mszy św., 
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W rankingu Liceów zajmuje-
my 294 miejsce na 500, a w War-
szawie 47.

Od kilku lat chwalimy się srebr-
ną tarczą rankingu Perspektywy.

Uczniowie biorą liczny udział 
w konkursach i olimpiadach, a absolwenci 
dostają się na polskie uczelnie, ale również 
na zagraniczne ponieważ Liceum Kolegium 
św. Stanisław Kostki stanowi dla nich bra-
mę do spełnienia ich marzeń oraz odkrycia 
indywidualnych zdolności i talentów.

Dbamy też o pasje naszych uczniów, dla-
tego w szkole działają liczne koła naukowe, 
koła zainteresowań oraz uczniowie mogą 
uczestniczyć w zajęciach i wykładach na 
uczelniach. Oto niektóre z nich:

rysuNek i malarstwo – oprócz zaintereso-
wania uczniów malarstwem i doskonalenia 
warsztatu, proponowane są wyjścia do 
muzeów i na wystawy.

koło DzieNNikarskie – przeznaczone dla 
uczniów zainteresowanych poznaniem róż-

Osiągnięcia i pasje
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nych form dziennikarstwa oraz 
sztuką efektywnej komunikacji 
i autoprezentacji. Uczestnicy 
koła tworzą zespół reporterów 
oraz zespół redakcyjny szkol-
nej gazetki.

zespół wokalNy – uczniowie tworzący go 
reprezentują szkołę przy każdej ważniejszej 
uroczystości. W repertuarze zespołu znaj-
dują się utwory o tematyce patriotycznej 
i religijnej, takie jak Polskie Kwiaty czy 
Orlątko. Wśród naszych artystów mamy 

wyjątkowe talenty, które staramy się roz-
wijać pod czujnym okiem profesjonalisty.

koła przyroDNicze i geograficzNo-krajo-
znawcze – w ich spotkaniach bierze udział 
młodzież szczególnie zainteresowana 
bogactwem przyrodniczym i geograficz-
nym naszego kraju. W ramach pracy koła 
uczniowie uczestniczą w cyklach wykła-
dów, prezentacji i warsztatów organizo-
wanych przez uczelnie wyższe.

koło chemiczNe – pozwala na rozsze-
rzenie obszaru zainteresowań uczniom, 

których upodobania wiążą się z tą nieła-
twą dziedziną wiedzy. Stałą praktyką koła 
jest uczestniczenie w różnego rodzaju 
wykładach i warsztatach organizowanych 
przez Politechnikę Warszawską. 

Szkoła zapewnia też profesjonalne i po-
głębione nauczanie języka. W porównaniu 
ze szkołą publiczną proponujemy 80% 
więcej zajęć z języka polskiego w róż-
nej formie.

Internat 
04

Ze względu na misję szkoły i jej profil 
ukierunkowany na kształcenie młodzieży 
polskiego pochodzenia ze wschodu nie-
odzowny okazało się powołania przy szkole 
internatu, który daje możliwość zamieszka-
nia uczniom ze wschodu i zapewnia stałą 
opiekę, co dla rodziców tych młodych ludzi 
jest szczególnie ważne, gdy oddaleni są od 
domu nawet 6 tysięcy kilometrów. 

Internat przy Liceum Kolegium św. Sta-
nisława Kostki stał się dla uczniów drugim 
domem. Mieszkańcy internatu mają zapew-

nioną nie tylko opiekę, ale także pomoc 
w nauce oraz wsparcie pedagogiczne 
i psychologiczne.

Młodzież mieszkająca w internacie ma 
zapewnione wiele form spędzania wolnego 
czasu. Szczególna uwaga zwrócona jest na 
rozwój fizyczny, dlatego uczniowie mogą 
korzystać z siłowni i zajęć sportowych. 
Wielu z nich należy do szkolnej sekcji sa-
moobrony, Szkolnego Klubu Jeździeckiego, 
Koła Turystyczno-Krajoznawczego:

koło sportowe – zapewnia różne zajęcia 
obejmujące wszechstronny rozwój fizycz-
ny: siłownia, fitness, piłka nożna i siatkowa. 
Prowadzący ustala też indywidualne pro-
gramy ćwiczeń w zależności od potrzeb 
i oczekiwań młodzieży.

szkolNy klub jeźDziecki to nie tylko nauka 
jazdy konnej oraz opieki nad końmi. To 
także żywe lekcje z historii polskiej kawalerii, 
historii Polski i zarazem lekcje patriotyzmu. 

zajęcia z samoobroNy – ogólnorozwojo-
we zajęcia uwzględniające samoobronę 
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dzieci niepełnosprawnych, koncerty kolęd 
i pieśni patriotycznych dla podopiecznych 
domu opieki, współpracują z Domem Dziecka 
Niewidomego oraz ze świetlicą dla Seniorów.

Wolontariat to szczególnie cenne zaan-
gażowanie uczniów, bo ci, którzy przyjeżdża-
ją z tak dalekich krajów i potrzebują naszej 
pomocy, by zaadaptować się w Ojczyźnie 
przodków, sami z chęcią i sercem chcą 
pomagać innym w potrzebie. 

prowadzone przez profesjonalnego in-
struktora i pasjonata tej dziedziny. Cieszą 
się dużym zainteresowaniem zarówno 
uczniów, jaki i uczennic.

Żeglarstwo – Współpraca z Fundacją 
Szerokie Wody zaowocowała nauką że-
glugi po Wiśle na rekonstrukcjach łodzi 
z XVIII wieku.

koło filmowe – każda projekcja filmu 
poprzedzona jest wprowadzeniem i dys-
kusją. Dobór filmów uwzględnia wartość 
wychowawczą i różnorodność gatunkową. 
Repertuar dostosowany jest do ważnych 
świąt i rocznic narodowych, prezentuje też 
ciekawe wydarzenia i postacie historyczne.

woloNtariat – uczniowie bardzo chętnie 
angażują się w różne formy wolontariatu 
w zależności od pojawiających się wyzwań 
i potrzeb. W ramach Caritasu parafialnego 
rozdawali chleb bezdomnym, u ojców kapu-
cynów pomagali przy wydawaniu posiłków 
dla bezdomnych. Organizowali występy dla 

Do szkoły przyjmowane są dzieci repa-
triantów oraz migrantów i szkoła stanowi 
dla nich pierwszy etap integracji z pań-
stwem przyjmującym. 

Podobnie jak w Liceum w Szkole pod-
stawowej prowadzone są liczne koła za-
interesowań:
•  Chór;
•   Kółko taneczne łączące w sobie elementy 

gimnastyki artystycznej, tradycyjnych 
tańców ludowych i nowoczesnego stylu;

•  Kółko historyczne;
•  Kółko geograficzne;
•  Kółko plastyczno-artystyczne;
•  Jazda konna;
•  Samoobrona;
•  Żagle.

Wyjątkowość naszej szkoły polega na 
tym, że od pierwszej klasy stawiamy na 
indywidualny rozwój ucznia, pokazując 
mu głębię wiedzy o świecie i radość z jego 
poznawania. Szkoła funkcjonuje w ścisłym 
związku z Liceum Ogólnokształcącym 
Niepublicznym Kolegium św. Stanisła-
wa Kostki. Uczniowie od początku biorą 
udział we wspólnych apelach, uroczy-
stościach i konkursach. Dzięki temu już 
od najmłodszych klas zauważają pełen 
przekrój etapów szkolnych, co pozwala na 
lepsze ukierunkowanie i świadomy wybór 
własnej ścieżki edukacyjnej. Odkrycie drogi 
życiowej i dobre do niej przygotowanie to 
walory, które tworzą najlepszą reklamę 
każdej szkoły.

Szkoła Podstawowa Niepubliczna
Kolegium Św. Stanisława Kostki 

05
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lonijnym Kolegium św. Stanisława Kostki 
w Warszawie:

Fundacja podjęła:
•  akcję mecenatu szkolnego, która ma 
pomóc Liceum w realizacji jego misji – 
kształcenia młodych Polaków z różnych 
krajów na Wschodzie,
•  zbiera w ramach akcji www.witajciew-
domu.pl środki na wyżywienie młodzieży 
ze Wschodu mieszkającej w Internacie 
przy Liceum,
•  szuka docelowej, stałej i rozwojowej 
własnej siedziby dla szkoły
•  prowadzi projekty edukacyjne, w któ-
rych biorą udział uczniowie Liceum- 
Erasmus +, Rodzina polonijna i inne.

Działalność Fundacji w tym zakresie 
wpisuje się także skutecznie w aktualne 
potrzeby społeczeństwa polskiego, które 
już doświadcza dotkliwie demograficz-
nego niżu. Młodzi uczniowie ze Wscho-
du, a niebawem też studenci, wywodzą 
się z tego samego kręgu kulturowego, 
są spadkobiercami polskiego dziedzic-
twa kultury i historii. Mają prawo tu być 
i kształcić się. Po zakończeniu studiów 
wiążą swoją przyszłość z Polską, tu 
chcą pracować i zakładać rodziny. Oni 
też będą budować przyszłość Polski. 
Inwestycja w ich solidne wykształcenie 
i umożliwienie im odkrycia, poznania 
i pokochania ojczyzny przodków – to 
inwestycja w przyszłość naszego kraju.

Wspierani przez Fundację uczniowie 
polskiego pochodzenia ze Wschodu 
są, w naturalny sposób żywym, boga-
tym wielokulturowością i przyjaźnią, 

historia
Fundacja została powołana w 2012 r. 

by wspierać powrót młodych Polaków 
ze wschodu do Ojczyzny, a tym samym 
wspierać marzenia ich przodków, którzy 
lata temu, z różnych przyczyn znaleźli się 
poza granicami Polski. Od grudnia 2017 r. 
Fundacja jest organem prowadzącym LON 
Kolegium św. Stanisława Kostki. 

Fundację „Dla Polonii” powołali do 
istnienia członkowie Zarządu Oddziału 
Warszawskiego Katolickiego Stowarzy-
szenia Wychowawców w celu wspierania 
Liceum Polonijnego Kolegium św. Stani-
sława Kostki.

misja
Pamiętając o testamencie Ojca 

świętego, o jego trosce o Polaków na 
Wschodzie, Fundacja „Dla Polonii” chce 
wspierać naszych Rodaków na Wschodzie. 
Kierunki tego wsparcia wyznaczają cele 
i zadania zawarte w Statucie Fundacji. 
Dziś Fundacja wspiera uczniów polskiego 
pochodzenia uczących się w Liceum Po-

Fundacja „Dla Polonii”
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Polaków na Wschodzie na polu edukacji 
i kultury – jak najwięcej ludzi dobrej woli, 
którzy czują więź historyczną i uczucio-
wą z nimi, a także solidarność patrio-
tyczną i społeczną.

patriotyzmem i silnymi wartościami 
chrześcijańskimi pomostem pomiędzy 
Wschodem a Zachodem.

Fundacja „Dla Polonii” stara się sku-
pić wokół tych idei i celów – wspierania 
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partNerzy iNstytucjoNalNi:

wspierają Nas:

Fundacja „Dla Polonii” realizuje wieloletni program kształcenia językowego i kultu-
rowego młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, który w 2016 i 2017 roku 
jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Od listopada 2017 r. do grudnia 2018 r. Fundacja realizuje zadanie współ-
finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rodzina 
polonijna. Współpraca szkół funkconujących w systemach oświaty 
innych państw oraz organizacji społecznych za granicą, prowadzących 
nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych 
przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Cedrob S.A.

Spouses of  
Heads of Mission

Fundacja Banku 
Zachodniego WBK

Fundacja 
Dla Rodaka

Światowe Zjednoczenie Polek Kantar Millward Brown Havas PR Warsaw

Fundacja Kultury 
Polskiej w Bostonie

Kancelaria 
Tomasik Jaworski S.P.Orange Polska

Fundacja im. Adama 
Mickiewicza w Kanadzie

Fundacja grupy PKP

Fundacja Lotto
Fundacja BGK  

im. J.K. Steczkowskiego
Polska Wytwórnia Papierów 

Wartościowych S.A.

Naszą DziałalNość moŻNa wspomóc:

1. Przekazując 1% podatku
Fundacja Dla Polonii znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego (OPP) 

uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego. Wykaz OPP jest dostępny 
na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Przekazując darowiznę
Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoły dla Polaków ze wschodu 

przekonuje, że to dzieło edukacyjne jest jednym z bardziej efektywnych i sensow-
nych działań podejmowanych obecnie w kraju, mających na celu podtrzymywanie 
ich więzi z Ojczyzną.

Zwłaszcza w dobie tak dużego niżu demograficznego powrót młodych Polaków do 
kraju przodków i zapewnienie im odpowiednich warunków kształcenia ma szczególną 
wymowę i społeczną wartość. Dlatego prosimy o regularne wsparcie naszej akcji 
„Witajcie w domu”, w ramach której Fundacja dofinansowuje utrzymanie, wyżywienie 
i kształcenie młodych Polaków ze wschodu.

Aby pomóc w działalności Fundacji wystarczy przelać wybraną kwotę na konto:

Fundacja „Dla Polonii”
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa

Nr konta: 71 1240 6175 1111 0010 7131 5703
Tytułem: Darowizna na cele statutowe
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3. Obejmując Mecenatem ucznia
Liceum Polonijne utrzymuje się z subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, która pokrywa jedynie koszty bieżącego funkcjonowania szkoły i internatu. 
środki te nie wystarczają na zapewnienie uczniom pełnego utrzymania w szkolnym 
internacie, w tym wyżywienia, oraz koniecznych zajęć wyrównawczych i dodatkowych. 
Na ten cel brakuje miesięcznie 1000 zł na jednego ucznia. A rodziców uczniów nie stać, 
żeby pokryć tę kwotę w całości. Dlatego każde wsparcie, każda wpłata jest bardzo 
cenna i potrzebna.

Na stronie akcji „Witajcie w domu” można przeczytać opisy niektórych z naszych 
uczniów, zgłoszonych do programu Mecenatu szkolnego. Są tam historie ich przodków, 
a także informacje o osiągnięciach i zainteresowaniach uczniów oraz ich marzeniach 
o studiach w Polsce.

Fundacja „Dla Polonii”
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
tel. (22) 559-21-11

www.fundacjadlapolonii.pl
biuro@fundacjadlapolonii.pl

KRS 0000423252
Nr konta: 71 1240 6175 1111 0010 7131 5703
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